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Over het CGKR
Oprichtingswet 15/2/1993

• Opdrachten
– Gelijkheid van kansen bevorderen

Discriminatie bestrijden (18 gronden, niet: taal en geslacht)                            

met inbegrip van haatmisdrijven / hate speech + negationisme
– Grondrechten van vreemdelingen / migratiestromen
– Strijd tegen mensenhandel en -smokkel stimuleren
– Onafhankelijk mechanisme VN Verdrag Handicap

In geest van dialoog en samenwerking

Over het CGKR
Oprichtingswet 15/2/1993

• Bevoegheden
– Studies en onderzoeken
– Adviezen en aanbevelingen
– Informatie / advies over rechten en verplichtingen
– Klachten behandelen en ‘bemiddelen’
– In rechte optreden (…)
– Andere organisaties ondersteunen en begeleiden
– …



Over het CGKR
Cijfers: gem. 2009-2011 

•3500 meldingen – 1400 dossiers per jaar

ARW/ADW
Strafrechtelijke bepalingen

• Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (art. 20 ARW, art. 22 
ADW)

• Verspreiden van denkbeelden gegrond op rassenhaat of 
rassuperioriteit (art. 21 ARW)

• Behoren tot of medewerking verlenen aan groep die kennelijk en 
herhaaldelijk discriminatie of segregatie verkondigt (art. 22 ARW)

• Negationisme

ARW/ADW
Strafrechtelijke bepalingen

• Haat, misprijzen of vijandigheid als strafverzwarend motief
– Aanranding eerbaarheid en verkrachting (art. 377bis Sw.)

– Doodslag, opzettelijke slagen en verwondingen (art. 405quater SW.)

– Schuldig verzuim (art. 422quater Sw.)

– Vrijheidsberoving, foltering, huisvredebruik (art. 438bis Sw.)

– Belaging (442ter Sw.)

– Laster, eerroof, grafschennis (art. 453bis Sw.)

– Brandstichting (art. 514bis Sw.)

– Vernieling onroerende eigendommen, … (art. 525bis Sw.)

– Beschadiging roerende eigendommen (art. 532bis Sw.)

– Graffiti, … (art. 534quater Sw.)



Feiten:
•Herhaaldelijk doet ‘Olivier’ op zijn Facebookprofiel uitspraken die aanzetten tot 
haat en geweld…(augustus 2011)

•« Ik steun geen islamisten meer, ttz. 99% van de Arabieren en anderen. We zullen hen pijn moeten doen 
om hen te kalmeren….Je ne supporte plus les islamistes cad 99% des arabes et autres .Nous allons devoir leur faire mal pour les calmer... () ;

•Later in oktober 2011 : « dat we ze mogen doden en er voedingssupplementen mogen mee maken voor 
schapen. Gewoon de zaken omdraaien!!! ». que l on les tue et j’en ferais bien des complement alimentaires pour mouton (granulé pr hiver)…Juste 
retour des choses !!!

•« En we zijn nog maar in het begin, ik zal niet eeuwig weerstaan aan de nood om hen te calmeren. » et 
nous n’en somme qu’au début…je ne résisterais pas éternellement au besoin de les calmer… ».

Recent praktijkvoorbeeld
Aanzetten tot haat en geweld op Facebook

meerderjarige

Recent praktijkvoorbeeld
Aanzetten tot haat en geweld op Facebook

• «Ewel, waar zijn de fanatiekelingen nu …UITSCHOT, LINKSEN, bandieten….draag de 
verantwoordelijkheid over de oorlog die er zit aan te komen. alors les fanatiques ils sont ou...ORDURES 

GAUCHISTES,cohen bendit porte la responsabilitee de la guerre civil qui arrive »

• « en weet dat 99% van ONZE GEVANGENISSEN VOL ZIT MET  MOSLIMS ZOALS DAT 
VARKEN HIER » et sachez que 90% DE NOS PRISON SONT REMPLI DE GENTILS MUSULMAN COMME CE PORC »

• « we zijn allemaal in gevaar. Het is wij of zij, zij hebben beslist. Het is aan ons om te beslissen 
wat er moet gebeuren om te winnen. « nous sommes tous en danger .s est eux ou nous ,ils l ont decide,a nous de faire ce qu il 
faut pour gagner »

Recent praktijkvoorbeeld
Aanzetten tot haat en geweld op 

Facebook

• Vraag: wat zou eerste stap van het Centrum 
moeten/kunnen zijn?

• Wat zou een mogelijke rol voor de politie zijn? 
• Welke zijn nog mogelijke andere partners? 



Aanpak van HET CENTRUM

•Melder aanraden om klacht neer te leggen bij de politie (anoniem): Melding van een 
familielid van de ‘dader’, famielid

•Notice and take down procedure met Facebook: het Centrum verzoekt een 
internetaanbieder om strafbare inhoud vrijwillig ontoegankelijk te maken. 

•contact met de politie (kopie van het pv, ondersteu ning met juridisch 
advies ���� COL13/2013)

•Opstellen van een eenvoudige klacht voor het parket  (december 2011), 
contact met referentiemagistraat racisme en discrim inatie)

Recent praktijkvoorbeeld
Aanzetten tot haat en geweld op Facebook

Vraag: welk gevolg moet parket aan dergelijke 
klacht geven?

• Stand van zaken:
– Ondervraging door politie

– Huisbezoek om zeker te zijn dat er geen wapens liggen
– parket stelt bemiddeling in strafzaken voor



• Centrum werkt voorstel van programma uit 25 
uur met 

– vorming, 

– contacten met moslims, 

– Bezoek aan jeugdhuis Schaarbeek

– Bezoek aan een buurthuis in de Marollen

– Deelnemen aan een activiteit van moslimjongeren

– Documentaires over migratie en integratie bekijken en bespreken

– Bezoek aan een begraafplaats en een moskee
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